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O avanço dos produtos de marca própria das redes supermercadistas nos mais 
diversos ramos do setor industrial está levando empresas de grande porte como 3M 
, General Eletric do Brasil (GE) , York e Metron a produzir linhas diferenciadas que 
levam a marca do varejista. Outras multinacionais como a Johnson & Johnson e 
Hewlett-Packard (HP) , líderes de mercado, mudaram apresentações de produtos 
para vencer esse tipo de concorrência que trabalha sempre com preços inferiores.  

Na área de limpeza doméstica, a 3M passou a investir mais na imagem da marca de 
esponjas sintéticas Scotch-Brite no ponto-de-venda. Displays, pesquisas do perfil 
de consumo e a ampliação da linha de produtos foram as ferramentas encontradas 
pela indústria para driblar a concorrência, segundo a gerente de marketing e 
vendas, Lucimara Fioravante. Além disso, a 3M destina 2,5% de sua produção para 
atender o segmento de marca própria dos supermercados. “A idéia é oferecer o 
pacote global para o cliente”, afirma a gerente. Com mais de 40 anos no Brasil, a 
esponja Scotch-Brite é considerada o produto líder de mercado, que movimentou 
R$ 126,5 milhões em 2002, segundo a ACNielsen .  

Para acirrar mais a disputa deste mercado que cresceu 26% no ano passado, a 3M 
acaba de lançar uma nova versão da esponja Scotch-Brite com aroma de limão. 
Segundo a gerente, o novo produto foi desenvolvido com base nos resultados de 
pesquisa com consumidoras brasileiras que percebem no limão a identificação com 
limpeza e frescor.  

A General Electric do Brasil (GE) fornece lâmpadas incandescentes e fluorescentes 
lineares para marcas próprias de quatro grandes redes de supermercados. De 
acordo com Mauro Rodrigues, diretor de marketing da unidade de negócios de 
iluminação da empresa, o objetivo é manter um relacionamento com este canal de 
distribuição.  

Rodrigues afirma que do total de lâmpadas vendidas pela GE, 3% são distribuídas 
por meio de marcas das redes de supermercados. Segundo ele, lâmpadas são 
produtos sem muita diferenciação de qualidade e a concorrência se dá pelo preço. 
Por isso, ele não vê como problema vender este produto com a marca GE ou com a 
da rede. “Em casos de lâmpadas para iluminação pública, onde a tecnologia e a 
qualidade são diferenciais mais importantes, o valor agregado é maior e o 
fortalecimento da marca é fundamental”, diz.  

Os Cotonetes da Johnson & Johnson , marca que se tornou sinônimo de hastes de 
algodão, ainda detém a liderança, com 38% do mercado. A multinacional, não 
comenta a expansão das marcas próprias, mas reformulou as embalagens em 
março e tem lançado versões limitadas do produto, vinculadas a datas especiais, 
como Carnaval. Já a York , que fabrica as hastes há 40 anos e detém 23% do 
mercado, já destina 2,5% de sua produção a marcas de redes de auto-serviço e 
drogarias.  

A Procter & Gamble garante não estar perdendo mercado com o surgimento das 
marcas próprias graças ao constante investimento em marketing e a qualidade dos 
produtos a empresa. "É normal o consumidor querer experimentar uma nova marca 
atraído principalmente pelo preço. Mas nossos produtos são considerados referência 
de qualidade", diz Pedro Silva, diretor de relações externas da empresa.  



Menor porte  

As fábricas de menor porte crescem cada vez mais produzindo com marcas de 
supermercados. Segundo a gerente-comercial, Ana Cristina, a marca própria 
possibilitou à Lavy Flowers , fabricante de produtos de limpeza, ampliar em 30% 
sua produção, que é de cinco milhões de unidades por mês, Cerca de 40% disso é 
destinado aos produtos de marca própria de grandes redes.  

A Lavy acaba de investir R$ 2 milhões em uma nova sede, com capacidade maior 
que a atual para atender à demanda dos supermercados. A desvantagem em 
vender como marca própria é a baixa margem de lucro. "Os preços são em média 
30% mais baratos que o da marca líder."  

A Flexicotton , no Paraná, vai ainda além, e dirige toda sua produção às marcas 
próprias de 38 redes. Produzindo somente hastes flexíveis, a indústria fatura R$ 6 
milhões por ano.  

Já a fluminense Limppano , também do ramo de limpeza, entrou no segmento de 
marcas próprias há cinco anos. Segundo o diretor-presidente Thomas Buchheim 
essa foi a estratégia encontrada pela indústria para aumentar a exposição nas 
gôndolas dos supermercados. “Para competir com as marcas líderes, a indústria 
vêm adotando estratégias como um trabalho mais focado no ponto-de-venda.”  

A empresa Higie-Plus, de Santa Catarina, que fabrica produtos de higiene pessoal, 
já destina 30% de sua produção às marcas próprias e tem conseguido com elas 
penetrar em mercados em que não tinha participação. O diretor-comercial da 
empresa, Luciano Nelson Silveira, diz que as marcas próprias são uma realidade e 
que a indústria tem de se adequar. "Se eu pudesse escolher, preferiria que todos 
trabalhassem com minha linha", comenta. Entretanto, considera a prática 
vantajosa. Segundo ele, além de diminuir a ociosidade da empresa, possibilitou o 
ingresso de seus produtos no Paraná, Rio Grande do Sul e até no Paraguai. Seus 
custos acabaram sendo rateados com o varejo e o atacado, pois utiliza a mesma 
estrutura de produção, porém fica livre de encargos como distribuição e marketing.  

Migração de consumo  

A queda do poder aquisitivo da população nos últimos quatro anos estimulou uma 
migração no consumo de produtos de limpeza das marcas líderes de mercado para 
as intermediárias e populares. A afirmação é do presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla) , José Estanislau do Amaral 
Souza. Segundo ele, a baixa renda do consumidor estagnou a produção da 
indústria de limpeza. "As empresas estão operando com margens apertadas e 
grandes estoques", afirma. Souza acredita que essa migração é temporária.  

Para ele o consumidor percebe os benefícios diferenciais na lavagem das roupas 
dos produtos de alta qualidade, independente do preço. Souza cita como exemplo a 
marca Omo que, apesar do preço mais elevado, é o produto mais vendido. Mas a 
mesma marca caiu de 39,8% de participação de mercado para 35% em julho deste 
ano, conforme dados do Instituto ACNielsen .  
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